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Liver hand palpation: “The living are soft and yielding; the dead are rigid and 

stiff”, Lao Tzu, (6th century BCE).

“Os vivos são suaves e flexíveis; os mortos são rígidos e duros”,

Lao Tzu, (século 6 aC).

http://www.intechopen.com/source/html/18782/media/image2.png


17-46% da população possui  DHGNA 
dependendo do grupo populacional  
estudado.
The Diagnosis and Management of Non-Alcoholic Fatty Liver Disease: Practice 
Guideline by the American Association for the Study of Liver Diseases, American 
College of Gastroenterology, and the American Gastroenterological Association

6 milhões de brasileiros são HBV ou HCV +.

1 em cada 30 pessoas no Brasil e 1 em cada 
1 no mundo está infectada e não sabe.

Prevalência do HCV 10 x > HIV. 

https://www.puebloradiology.com/liver-elastography-ultrasound-evaluations/


Curva ROC (AUROC)
Avaliação de métodos diagnósticos (Sensibilidade e Especificidade).

Área sob a Curva ROC (AUROC):

• Perfeita = 100%.

• Excelente > 90%. 

• Boa > 80%. 

http://www.medscape.com/viewarticle/844590


KiloPascal (kPa) 
F0 – Ausência de fibrose

F1 – Fibrose inicial 

F2 – Fibrose intermediária 

F3 – Fibrose avançada 

F4 – Fibrose hepática (Cirrose)
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Strain é a menos utilizada por ser

uma tecnologia de difícil

reprodutibilidade e muito

operador-dependente.

Técnicas Shear

TRANSITÓRIA
Gera uma onda provocada pelo

movimento mecânico do

transdutor ( onda de vibração).

ARFI
ARFI excita o tecido por um breve

período, através da entrega de um

impulso acústico de alta intensidade

numa região de interesse (ROI).
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Elastografia Sheare

Wave



During elastography, a pulse is sent through the 

liver tissue generating later shear waves

Durante a elastografia, um pulso é 

enviado através do tecido hepático e 

posteriormente surgem ondas de 

cisalhamento.

Real Time Elastografia Sheare Wave







ELASTOGRAFIA

100 vezes maior do que uma

amostra de biópsia e, é portanto,

muito mais representativo do

parênquima do fígado.

 Volume explorado: 3 cm3 com 
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Elastografia na Hepatite C

Multicêntrico – prospectivo. 

327 pacientes com HCV foram submetidos a elastografia e BX. 

Análises de 2 patologistas experientes. 

A performance diagnóstica / AUROC: 

0,79 para F ≥ 2 

0,91 para F ≥ 3. 

0,97 para F = 4. 

Conclusão: “noninvasive assessment of liver stiffness with 

transient elastography appears as a reliable tool to detect 

significant fibrosis or cirrhosis in patients with chronic hepatitis 

C.” 

M. Ziol, A. Handra-Luca, A. Kettaneh, C. Christidis, F. Mal, F. Kazemi, et al.

Noninvasive assessment of liver fibrosis by measurement of stiffness in patients with 

chronic hepatitis C

Hepatology, 41 (1) (2005), pp. 48–54



Elastografia na Hepatite B

Multicêntrico e prospectivo. 

202 pacientes foram submetidos a elastografia e BX. 

METAVIR e Ishak foram utilizados por dois patologistas. 

Elastografia ou BX foram não confiáveis em 29 pacientes. 

Estatística analisada em 173 pacientes. 

Elastografia foi estatísticamente significante com METAVIR e Ishak. 

Performance diagnóstica / AUROC 

0,81 para F ≥ 2. 

0,93 para F ≥ 3. 

0,93 para F = 4. 

Conclusão:  “appears to be reliable for detection of significant 

fibrosis or cirrhosis in HBV patients and cut-off values are only 

slightly different from those observed in HCV patients.”

P. Marcellin, M. Ziol, P. Bedossa, C. Douvin, R. Poupon, V. de Ledinghen, et al.

Non-invasive assessment of liver fibrosis by stiffness measurement in patients with chronic 

hepatitis B

Liver Int, 29 (2) (2009), pp. 242–247



Elastografia nos pacientes

CH  A + 

174 pacientes foram submetidos a elastografia e BX. 

Avaliados pelo score de Brunt e de Chevallier. 

27 pacientes tiveram BX ou elastografia inadequados. 

147 pacientes foram analisados. 

AUROC de 0,94 e 0,84 para fibrose extensa (Brunt et al > ou igual a 3) e 

cirrose respectivamente. 

Conclusão:  “LSM accurately assesses extensive fibrosis and 

cirrhosis in alcoholic patients”. 

P. Nahon, A. Kettaneh, I. Tengher-Barna, M. Ziol, V. de Ledinghen, C. Douvin, et al.

Assessment of liver fibrosis using transient elastography in patients with alcoholic liver 

disease

J Hepatol, 49 (6) (2008), pp. 1062–1068



Among the parameters associated with HVPG, correlation

was closest with splenic elasticity ( R = 0.854, P , .0001).

When 8.24 was selected as the cutoff of splenic elasticity

for predicting HVPG of more than 10 mm Hg, the accuracy

of diagnosing gastroesophageal varix was 90% (sensitivity,

96%; specifi city, 85%; PPV, 83%; NPV, 97 %). The

results of the validation trial showed that the 8.24 cutoff
for splenic elasticity was associated with a diagnostic accuracy

of 94.8% (sensitivity, 98%; specifi city, 93.8%; PPV,

82.1%; NPV, 99.4%) for gastroesophageal varices.

Conclusion: Splenic elasticity determined with RTE is the most closely

associated parameter for evaluating HVPG and is useful as

a clinical marker of portal hypertension and a predictive

marker of gastroesophageal varices

Baço 



De maneira geral... 

HCV 

AUROC 0,77-0,9 para F ≥ 2. 

AUROC 0,9-0,97 para F4. 

HBV 

Resultados semelhantes. 

AUROC 0,81-0,95 para F ≥ 2. 

AUROC 0,8-0,98 para F ≥ 4.

HCV-HIV 

AUROC 0,72-0,87 para F ≥ 2. 

AUROC 0,87-0,99 para F = 4.



Fibroscan x ARFI 

Idênticos para fibrose severa (F3) 

independente do autor do estudo. 

I. Sporea, R.L. Sirli, A. Deleanu, A. Popescu, M. Focsa, M. Danila, et al.

Acoustic radiation force impulse elastography as compared to transient elastography

and liver biopsy in patients with chronic hepatopathies

Ultraschall Med, 32 (Suppl. 1) (2010), pp. S46–S52

M. Friedrich-Rust, K. Wunder, S. Kriener, F. Sotoudeh, S. Richter, J. Bojunga, et al.

Liver fibrosis in viral hepatitis: non-invasive assessment with acoustic radiation

force impulse imaging versus transient elastography

Radiology, 252 (2) (2009), pp. 595–604

M. Lupsor, R. Badea, H. Stefanescu, Z. Sparchez, H. Branda, A. Serban, et al.

Performance of a new elastographic method (ARFI technology) compared to 

unidimensional transient elastography in the noninvasive assessment of

chronic hepatitis C. Preliminary results

J Gastrointestin Liver Dis, 18 (3) (2009), pp. 303–310



O ESTUDO

Após análise morfológica e Doppler. 

Posição supina. 

Abdução máxima do braço D. 

Sonda paralela ao espaço IC. 

ROI por controle visual:

Distante de vasos. 

2,0 cm abaixo da cápsula de Glisson. 

10 medidas no lobo D com pausa respiratória. 

Evitar inspiração profunda (elevação de 13 

Kpa). 



Vantagens

Seleciona profundidade das 

medidas (TE não). 

Acoplado a US habitual: investiga 

sinais de cirrose; hipertensão portal; 

lesões focais; vascularização.  



Vantagens

Fácil  execução e indolor

Resultados rápidos. 

Boa reprodutibilidade intra e extra-operador

S. Bota, I. Sporea, R. Sirli, A. Popescu, M. Danila, D. Costachescu

Intra- and interoperator reproducibility of acoustic radiation force impulse (ARFI) 

elastography – preliminary results

Ultrasound Med Biol, 38 (7) (2012), pp. 1103–1108

Controle visual da medida (diferente da TE): 

Evita estruturas vasculares. 

Estuda regiões de interesse (tumor; 

esteatose). 

Correlação com arquitetura observada. 



1 Estadiar Hepatitis C

2  Hepatite B

3  Progresso de fibrose e resposta à terapia.

4  Transplante de fígado - triagem de doadores.

5  Doenças hepáticas infiltrativas como hemocromatose.

6  Melhor caracterização de lesões hepáticas focais para   

reduzir biópsias evitáveis (injustificadas).

7 Monitorar a resposta ao tratamento com drogas anti-

fibrogênicas na hepatite / cirrose

8  CH  A + 

9  CO INF.  HCV-HIV 

10 BAÇO monitorar HP

11 Kpa > 20 sugestivo de HP

ELASTOGRAFIA



A elastografia  tem sido bem sucedida 

na identificação de fibrose em 

pacientes com hepatite B e hepatite C.  

Em uma recente meta-análise mostrou 

que a elastografia tem alta 

sensibilidade e especificidade para a 

identificação de fibrose na DGHNA . 

Posição da AASLD (sociedade norte americana para 

estudo das doenças do fígado):



Nossas mentes consideram as imagens 

mesmo que maravilhosas,

“sem movimentos”.

Devemos mudar a nossa visão e considerar 

as imagens como apenas uma fração do 

filme, como onda de  SHARE WAVE.

OBRIGADO 



Fibroscan x ARFI 





ARFI x Doença hepática crônica

Friedrich-Rust

Metanálise. 

Doença hepática crônica combinada.

F ≥ 2 = 0.87 (significativa). 

F ≥3 = 0,91 (severa / grave). 

F ≥ 4 = 0,93 (cirrose). 



ARFI

Radiação acústica  “shear wave”. 
Siemens AcusonDispensa 
compressão manual. 
 S2000. 
Medida unidimensional 
(Fibroscan). 
Posicionamento bidimensional – b-
mode. 
1 x 0,5 cm / 8 cm. 



ARFI x HCV

Coria et al 

274 pcts com 

infecção isolada. 

F ≥ F2 = 0,893.  

F ≥ F3 = 0,908. 

F = F4 = 0,937



Fibroscan x ARFI 

Rizzo et al 

ARFI > Fibroscan 



Estudo: Meta-análise – ARFI X TE

Autores: Bota S. et all

Revista: Liver international: official journal of the international

Association for the Study of the Liver (2013)

Compara o desempenho diagnóstico da ARFI e a TE na avaliação

da fibrose hepática usando biópsia hepática como “ padrão-ouro”,

através de todos os estudos publicados até 31 de maio de 2012

em revistas científicas como PubMed, Lilacs, Scopus, Ovídio, e

outras.

CONCLUSÃO: ARFI parece ser um bom método

para avaliação de fibrose hepática, mostra maior

taxa de medições confiáveis e valor preditivo

(sensibilidade e especificidade) semelhante ao TE.
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Volume Explorado

Posição da Sonda e o Ponto de Medição 

Principio de Medições

3 cm 3

25  to 65 mm

 Volume explorado: 3 cm3 com o exame de tipo Sonda M



Confidential GTE Vision 2012, TTT January 2012
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Progression of Hepatic Fibrosis 
Competitive Systems – EchoSens:  
FibroScan 502 402 (Paris, France)

Não gera imagem do parênquima hepático.

Pressão/Vibração controlada na tela do aparelhon

Não pode ser usado em pacientes com ascite



Atrofia do LD e do segmento IV. 

Predomínio do LC e dos 

segmentos laterais do LE. 

Atrofia de V e VI > VII e VIII. 
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F1 – Fibrose inicial 

F2 – Fibrose intermediária 

F3 – Fibrose avançada 

F4 – Fibrose hepática (cirrose). 
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